
 األخ وبنــات وخــاالتكم وعمــاتكم وأخــواتكم وبنــاتكم أمهــاتكم علــيكم (( حرمــتتتمــة تفســري اآليــة الكرميــة: 

 فــي الالتــي وربــائبكم نســآئكم وأمهــات الرضــاعة مــن وأخــواتكم أرضــعنكم الالتــي وأمهــاتكم األخــت وبنــات

 أبنــائكم وحالئــل علــيكم جنــاح فــال بهــن دخلــتم تكونــوا لــم فــإن بهــن دخلــتم الالتــي نســآئكم مــن حجــوركم

  . رحيما )) غفورا كان اهللا إن سلف قد ما إال األختين بين تجمعوا وأن أصالبكم من الذين

وهـذا الــذي ذهــب إليـه اإلمــام أمحــد رمحــه اهللا هـو الصــحيح أــا مخــس رضـعات ، ويف احلــديث " معلومــات " فيفيــد 

لــو وقــع الشــك يف عــددها هــل هــي مخــس أو أربــع فــال عــربة بــه ، ال عــربة ــذه الرضــاعة ؛ ألن احلــديث قيــد مبــاذا ؟ 

ا يفـيت بـه اإلنسـان يف هـذه املسـألة ألن كثـريا مبعلومات ، ومع الشك ال يثبـت احلكـم ؛ وهـذا ممـا يطمـئن اإلنسـان ملـ

مــن النــاس يــأيت إيل يقــول الرضــاعة ثابــت لكــن مــا نــدري كــم الرضــاعة ، نقــول احلمــد هللا مــادام إن احلــديث مخــس 

بقــي علينــا أن ننظــر هــل ميكـــن  حلكـــم .ه ابــرضــاعات معلومــات فــإن مــا شــك فيـــه لــيس معلومــا وحينئــذ ال يثبــت 

نعــم ميكــن ، ميكــن أن يقيــد إطــالق القــرآن بالســنة كمــا خيصــص عمــوم القــرآن كــذلك  إطــالق القــرآن بالســنة ؟ أي

بالسنة ؛ وأن نسخ القرآن بالسنة فالصحيح أنه ينسـخ القـرآن بالسـنة إذا صـحت ؛ ألن الكـل مـن عنـد اهللا عزوجـل 

رم كـــم ؟ مخـــس قـــد ينســـخ اهللا قولـــه بقولـــه وقـــد ينســـخ اهللا قولـــه بقـــول رســـوله صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم ؛ إذا احملـــ

رضاعات معلومات ؛ فما هي اخلمس أو ما هـي الرضـع علـى األصـح مـا هـي الرضـع ؟ مخـس رضـعات مشـبعات ؛ 

( ال املشــبعات مــا يف احلــديث مخــس رضــعات مشــبعات ؟ مخــس رضــعات فقــال بعضــهم: الرضــعة املصــة ، لقــول: 

فقد رضع وأتاه اللـنب مبصـته ؛ وعلـى ن الطفل إذا مص أومصة هي الرضعة ، ومعلوم تحرم المصة وال المصتان ) 

هــذا ميكـــن أن تكـــون اخلمــس يف جملـــس واحـــد ويف نفـــس واحــد أو ال ؟ الطفـــل ميكـــن ميــص مخـــس مـــرات يف نفـــس 

واحــد ؟ ميكــن أن ميــص مخــس مــرات والثــدي يف فمــه ؛ ولكـــن هــذا فيــه شــيء مــن االشــتباه ح ألن اإلحاطــة ـــذا 

ام الثـدي فمـادام الصـيب ملتقمـا بالثـدي فهـذه رضـعة وإذا أطلقـه بـأي صعبة ؛ وقال بعض العلماء املراد بالرضعة التقـ

سـبب مـن األسـباب فقـد متــت الرضـعة سـواء أطلقـه للتــنفس أو لسـماع صـوت أزعجـه أو مللــل أمـه مـن اجلهـة اليمــىن 

لثـدي فهـي رضـعة ، لفمـادام الطفـل ملتقمـا تحوله إىل اليسـرى أو مـا أشـبه ذلـك ؛ املهـم أن الرضـعة التقـام الثـدي تو 

وإذا أطلقــه ألي ســـبب فقــد متـــت الرضــعة ؛ وعلـــى هـــذا ميكــن أن تـــتم اخلمــس يف جملـــس واحــد ؛ هـــذان القـــوالن ، 

( إن أن الرضعة هي فعلة مما يعد رضعة أي وجبة بالرضاع كما تقـول أكلـة ، كمـا جـاء يف احلـديث: القول الثالث: 

احلمـد كلمـا أكلـت لقمـة قلـت احلمـد هللا أو عنـد االنتهـاء ؟ هـل  اهللا ليرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمد عليه )

عنــد االنتهــاء ؛ فيكــون الرضــعة كاألكلــة متامــا ؛ فالبــد أن تكــون الرضــعة األخــرى منفصــلة عنهــا بــزمن يعــد انفصــاال  

كـأن تكـون واحـدة يف الصـباح وواحـدة يف السـماء ووحـدة يف الليـل وواحـدة يف السـحر ومـا أشـبه ذلـك ؛ وهـذا هـو 



شيخنا عبد الرمحن ابن سعدي رمحه اهللا أن املراد بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصاال بينا لتكـون رضـعة   اختيار

كاملة ؛ وإذا قدرنا أن احلديث حيتمـل املعـاين الثالثـة وهـي: املصـة ، التقـام الثـدي ، الوجبـة مـن الرضـاعة ؛ فاألصـل 

ء علــى هــذا األصــل يكــون الــراجح الثالــث أو األول أو احلــل حــىت يقــوم دليــل بــني علــى أن هــذا الرضــاع حمــرم ؛ وبنــا

الثــاين ؟ الثالــث وهــو األخــري ألن نقــول داللــة احلــديث علــى املعــىن األول مشــكلة فيهــا اشــتباه ، وعلــى املعــىن الثــاين 

فيهــا اشــتباه ، وعلــى املعــىن الثالــث تتفــق األقــوال مــا فيــه اشــتباه ؛ وحينئــذ نأخــذ ــذا ألن األصــل احلــل حــىت يثبــت 

مطلـق مقيــد بالسـنة ، مخــس رضـاعات ؛ أيضــا (( الالتــي أرضــعنكم )) لتحـرمي بقـني لريفــع هـذا األصــل ؛ إذا اآليـة ا

ظــاهر اآليــة أنــه يشــمل اإلرضــاع يف الصــغر واإلرضــاع يف الكــرب فهــل  (( الالتــي أرضــعنكم ))يف اآليــة إطــالق آخــر 

راد ، أن إرضـــاع الكبــــري كإرضــــاع الصــــغري هـــذا مــــراد ؟ نقــــول نعـــم هــــذا مــــراد عنـــد بعــــض العلمــــاء عنـــد الظاهريــــة مــــ

ا عنـد أيب حذيفـة مـن أبنـاءه الـذين تبنــاهم يف نسـوا لقـوهلم حبـديث السـامل مـوىل أيب حذيفـة حيـث كـان متضـمواستأن

اجلاهليــة ، ومعلــوم أنــه إذا كــان ابنــا فســوف يــدخل علــى البيــت لــيال وــارا ويف أقصــى البيــت وأدنــاه كالولــد متامــا ، 

لتبــين جــاءت امــرأة أيب حذيفــة إىل النــيب عليــه الصــالة والســالم وقالــت إن ســاملا كــان يــدخل علــيهم فلمــا أبطــل اهللا ا

يعـين وإذا حرمـت عليـه جـاز لـه أن ينظـر إليـك  ( أرضـعيه تحرمـي عليـه )يعين ويشق علينا أن نتحـرز منـه ؛ فقـال: 

ق ؛ أعـــرفتم ؟ وقـــال بعـــض وأن خيلـــو بـــك وهـــو كبـــري ؛ وهـــذا احلـــديث مطـــابق لظـــاهر اآليـــة فيكـــون شـــاهدا لإلطـــال

أي إرضـــاع  (( وأمهـــاتكم الالتـــي أرضـــعنكم ))العلمـــاء إنـــه ال يعـــرب الرضـــاع إال إذا كـــان يف احلـــولني ؛ ألن قولـــه: 

فمــا كـــان يف احلــولني فهـــو  (( والوالـــدات يرضــعن أوالدهـــن حــولين كـــاملين ))املعتــرب شــرعا وقـــد قــال اهللا تعــاىل: 

(( الالتــي  عــربة بــه ؛ ألن هــذا هــو زمــن اإلرضــاع الــذي قــال اهللا تعــاىل فيــه: رضــاع معتــرب ومــا كــان بعــد احلــولني فــال

وهذا هو املشهور عند أكثر أهل العلم وهو املشهور مـن مـذهب اإلمـام أمحـد أن العـربة بـاحلولني فيمـا   أرضعنكم ))

؛ وعليـه فلـو أرضـعته كان قبلهما فهو رضاع معترب وما كان بعدمها فليس مبعترب ؛ قالوا: وهذا حد فاصل ال ي ... 

ثــالث مــرات يف يــوم الســبت والرابــع يف ضــحى يــوم األحــد واخلــامس بعــد ظهــر يــوم األحــد لكــن كانــت والدتــه عنــد 

زوال الشمس يعين يتم سنتني عند زوال الشمس فهل هذا الرضـاع معتـرب أو غـري معتـرب ؟ غـري معتـرب ؛ ألن اخلـامس 

تتهضـم بعـد ، هـي يف معدتـه ولكـن متـت السـنتان ، كمـا أن الرجـل قبـل وقع بعد احلولني فال يعترب مع أن الرابعة مل 

مخسة عشـر سـنة غـري بـالغ وبعـدها بـالغ يعـين لـو أن الشـخص فعـل شـيئا يشـرتط فيـه البلـوغ ضـحى اليـوم الـذي بلـغ 

و معتـرب فهـ م، فمـا كـان قبـل الفطـا مفيه فإنه ال يؤاخذ به وآخر النهار يؤاخذ به ؛ وقال بعض العلماء: املعترب الفطـا

وهـذا وإن كـان فيـه شـيء  ( ال رضاع إ الما أنشز العظـم وكـان قبـل الفطـام )حلديث: وما كان بعده فليس مبعترب 

من النظر من حيث الصحة يعين أنه ضعيف ؛ لكنه يؤيده النظر ألن اإلرضاع قبل الفطام يـؤثر يف منـو الولـد ولـيس 



والكبــري يف تـــأثري الرضــاع ؛ ألنــه إذا فطـــم وصــار ال يأكـــل إال لــه إال هــذا الغـــذاء وبعــد الفطـــام ال فــرق بــني الصـــغري 

من له عشر سنوات ، تأثري الغـذاء عنـده اللـنب كتـأثريه عنـد صـاحب عشـر سـنوات ؛ وهـذا  الطعام ال فرق بينه وبني

مـن حيـث القول ـ أعين احلكم معلق بالفطام ـ اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميـة رمحـه اهللا ، أن العـربة بالفطـام ؛ وهـذا 

املعىن كما مسعتم أصح ؛ لكن فيه شيء من العسر وذلك لعـدم انضـباطه لـبعض األحيـان ؛ ألن الطفـل لـيس يفطـم 

ولــو قــال قائــل: باعتبــار األكثــر مــن الفطــام أو الســنتني مل  مــرة واحــدة بــل يفطــم شــيئا فشــيئا لصــعوبة الفطــام عليــه .

تــد احلكـم إىل سـنتني ، وإن متــت السـنتان قبــل فطامـه امتــد يكـن هـذا القــول بعيـدا ؟ يعــين فـإذا فطـم قبــل السـنتني ام

احلكم إىل فطامه ، لو قيل ذا لكان جيـدا لكـن تعليقـه بالفطـام أصـح مـن حيـث املعـىن ؛ ألنـه إذا فطـم ال يتغـذى 

، باللنب ؛ وليس معىن قولنا ال يتغذى منه إنه ال يستفيد منه ، ال اإلنسان يسـتفيد مـن اللـنب لـو عمـره مخسـني سـنة 

فــإن قــال قائــل: مــا  لــو كــان لــه مخســني ســنة يســتفاد مــن اللــنب ؛ لكــن ال يتغــذى بــه وال صــار غــذاء لــه إذا فطــم .

اجلـواب عـن إطــالق اآليـة وعــن قصـة ســامل ؟ قلنـا: أمــا إطـالق اآليـة فقــد ذكرنـا أــا مقيـدة بعــدد مخـس رضــاعات ، 

(( الالتـي أرضـعنكم ما اشرتاط الفطام ألنه قال:  فهي تقيد بزمن أيضا وهو احلولني ، مث إن ظاهر اآلية أيضا يؤيد

يعــين يف وقــت الرضــاعة ؛  (( أرضـعنكم ))؛ فظــاهره أن  ومعلـوم أن الكبــار لــيس مـن املراضــيع قــد فطمـوا وانتهــوا ))

ونرد عليهم بالنسبة لقصة سامل موىل أيب حذيفة بأحـد وجهـني ، بـل بثالثـة أوجـه: إمـا أـا منسـوخة ؛ أو خمصوصـة 

؛ عرفتم ؟ منسـوخة ؛ أو خمصوصـة بعـني ؛ أو خمصوصـة بـه نوعـا ؛ أمـا القـول  عينا ؛ أو خمصوصة به نوعاخاصة به 

بأــا منســوخة فهــذا لــيس بشــيء ؛ ألن األصــل عــدم النســخ والبــد مــن إثبــات بالتــاريخ وتعــذر اجلمــع ؛ وأمــا القــول 

ا حبكم إال ملعىن فيه حـىت النـيب عليـه بأا خمصوصة به عينا فضعيف أيضا ؛ ألن اهللا عزوجل ال ميكن أن خيص أحد

الصالة والسالم ما خص به من األحكام إال ألنـه نـيب ال ألنـه حممـد بـن عبـد اهللا ، ألنـه نـيب ؛ فالبـد مـن علـة يتغـري 

ا احلكم وخيصص به من اتصف ا ؛ وما املعىن الذي خيص به سـامل حـىت نقـول إن احلكـم ال يتعـداه وأنـه خـاص 

إن احلكــم ال يتعــداه وأن احلكــم خــاص بــه صــار معنــاه أنــه حكــم لــه بــذلك ألنــه ســامل مــوىل أيب  بــه ؟ ألنــه لــو قلنــا

حذيفــة ، وهــذا ال معــىن لــه ؛ وعلــى هــذا فيضــعف هــذا القــول أيضــا أنــه خــاص بــه عينــا ؛ بقــي أن يكــون خاصــا بــه 

 ميكـن ؛ ملـاذا ؟ ألن نوعا يعين فإذا يوجد حال مثل حال سامل ثبـت احلكـم ، ثبـت احلكـم وهـذا ال ميكـن اآلن ، ال

ابن التبين بطل ما ميكن ؛ وعلى هذا فال يريد علينا أبدا مادمنا قررنا أنه ال أحد خيصص عينا حبكـم مـن شـريعة اهللا 

البد أن يكون هناك معىن يتعدى إىل نوعه ، وهذا ال ميكن ؛ لكن شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا مل يعتـرب يف بعـض كـالم 

وأنه مـىت احتـيج إىل إرضـاع لت إنه البد مراعاة التبين ، ومعىن القول الثاين يعتربه احلاجة له ، كالم األول يوافق ما ق

( إيــاكم الكبـري رضـع وثبــت حكـم الرضــاع ؛ ولكـن قولــه هـذا ضـعيف ؛ ألن النــيب صـلى اهللا عليــه وآلـه وســلم قـال: 



أو عمـه أو خالـه أو مـا أشـبه  مـن احلمـو ؟ أخـو الـزوج ) والدخول على النساء قالوا يا رسول اهللا أرأيت الحمو 

ومعلـوم أن أخ الـزوج حيتـاج إىل الـدخول إىل بيـت أخيـه السـيما إذا كـانوا يف  ( قـال الحمـو المـوت )ذلك ، قريبـه 

بيـت واحـد ؛ ولـو كـان إرضــاع الكبـري مـؤثرا لقـال احلمــو ترضـعه زوجـة قريبـه ليـزول احلــرج فلمـا مل يقـل ذلـك علــم أن 

حكــم رضــاع الكبــري ، وأنــه البــد أن تكــون حاجــة خاصــة نتمشــى ــا علــى كــل مــا  مطلــق احلاجــة ال يــؤثر يف ثبــوت

حصـــل يف قضـــية ســـامل مـــوىل أيب حذيفـــة ؛ وإذا اعتربنـــا ذلـــك صـــارت اآلن غـــري موجـــودة ؛ وـــذا تســـلم األدلـــة مـــن 

يـث هـل البـد مـن مباشـرة اإلرضـاع حب (( أمهـاتكم الالتـي أرضـعنكم ))فيـه أيضـا  التعارض وحيصـل اجلمـع بيـنهم .

لـو صـب اللــنب يف إنـاء وشــربه الطفـل ال يــؤثر أو ال ؟ اجلـواب: ال ، لـيس مــن الشـرط أن يلــتقم الثـدي بــل لـو صــب 

يف إنــاء وشــربه وفــرق لــه ذلــك مخــس مــرات ثبتــت الرضــاعة ؛ ألن املعــىن يف هــذا موجــود كمــا هــو موجــود يف التقــام 

ان واحملبـة ن فـإن الرضـيع إذا كـان يلـتقم الثـدي الثدي ؛ هذا من حيـث التغـذي الطفـل بـاللنب ؛ لكـن يفقـد منـه احلنـ

حصل من حنان املرضعة وحمبتهـا لـه مـا مل حيصـل فيمـا لـو صـب لبنهـا يف إنـاء وأسـقي لطفـل ، فهـل هـذا معتـرب وأن 

مثــل مــا حيصــل مــن أم النســب مــن احملبــة واحلنــون ولــذلك  املرضــعةالشــرع الحــظ التحــرمي بالرضــاع ألنــه حيصــل مــن 

بـــاللنب ؟ هـــذا هـــو موضـــع اخلـــالف فيمـــا أظـــن ؛ لكـــن  ؤثرة ؟ أو أن املقصـــود تغـــذي الطفـــلصـــارت هـــذه العالقـــة مـــ

ألن اجلســـم  ؛ مـــن ثـــدي املرضـــعة أو أن يصـــب يف إنـــاء ويشـــرب هالظـــاهر العمـــوم يعـــين أنـــه ال فـــرق بـــني أن يرتضـــع

  يتغذى ذا وهذا ؛ واهللا أعلم .

  أسئلة عن اإلدراج يف احلديث ؟ السائل :

ذا ممــا يتســامح فيــه ومــادام مل مشــرك وغــري مشــرك ؛ لكــن عطــف اخلــاص األشــد علــى األخــف هــ اهلالــك . الشــيخ :

  لكن كلمة " قد " احذفها هنا ما ... للرسول .الصالة والسالم فال بأس ؛ أما للرسول قلنا ال , للرسول عليه .

  ، تكلمنا على الرضاعة . أخذنا منها فوائد (( وأمهاتكم الالتي أرضعنكم ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

ومـــن فوائـــد اآليـــة الكرميـــة: أن لـــنب الفحـــل حمـــرم ؛ أيـــش معـــىن لـــنب الفحـــل حمـــرم ؟ يعـــين أن األخـــت مـــن األب مـــن 

وهـذا واهللا أعلـم مـن فائـدة ذكـر األخـوات دون البنـات  (( وأخواتكم من الرضاعة ))الرضاعة حرام ؛ لعموم قوله: 

والعمات ما ذكر ؛ لكن األخـوات تغـين عـن العمـات ألن هـن حواشـي ؛  من الرضاعة ، بنات من الرضاعة ما ذكر

وهــن أقــر احلواشــي إىل اإلنســان ؛ إذا يســتفاد مــن اآليــة أن األخــوات مــن األب أو األخــوات مــن األم أو األخــوات 

(( وأمهــــات ومــــن فوائــــدها: أن أم الزوجــــة حــــرام بــــدون شــــرط ؛ لقولــــه:  مــــن أم وأب مــــن الرضــــاعة كلهــــن حــــرام .

ومـن فوائـدها: أن األم  فبمجرد العقد على املرأة عقدا صحيحا حترم أمهـا ، وكـذلك جـداا وإن علـوا . م ))نسائك

واملـزين ـا ليسـت  (( مـن نسـائكم ))املزين ا ال حترم على الزاين خالفا ملا ذهب إليه كثري من أهل العلـم ؛ لقولـه: 



، واملـزين ـا مل حتـل لـه فكيـف ن لـه بعقـد شـرعي صـحيح من نسائه وال ميكن قياسها على نسائه ؛ ألن نسـائه حللـ

ومـن فوائـدها: بطـالن قـول مـن قـال إن التلـوط بالـذكر ـ والعيـاذ بـاهللا ـ كعقـد  يقاس السفاح على النكـاح الصـحيح .

النكــاح ، وأن مــن تلــوط بــذكر حرمــت عليــه أمــه كــأم الزوجــة ؛ هــذا منكــر مــن القــول ، كيــف جتعــل هــذه الفاحشــة 

زلــة النكــاح الصــحيح ؛ فــأم امللـوط بــه حــالل وليســت حرامــا ؛ لكـن نعــم الالئــط والــزاين ال حيــل أن يــزوج العظيمـة مبن

ومـن فوائـدها: حتـرمي الربيبـة ؛ لكـن اشـرتط اهللا تعـاىل يف حتـرمي الربيبـة كـم ؟ الشـرط األول  من أي امـرأة حـىت يتـوب .

ن دلــت اآليــة الكرميــة علــى أ ن الشــرط كوــا أن تكــون يف حجــره ، والشــرط الثــاين أن يكــون قــد دخــل بأمهــا ؛ ولكــ

(( وإن لــم يكــن دخلــتم بهــن فــال جنــاح يف احلجــر غــري مقصــود ، لبيــان الواقــع ولــيس شــرطا للحكــم بــدليل قولــه: 

لكـــن  (( حالئـــل أبنــائكم ))ومــن فوائـــدها: حتــرمي حالئـــل األبنــاء مـــن زوجــات أو مملوكـــات ؛ لقولــه:  . علــيكم ))

اململوك ال تكون حليلة إال بالوطء ؛ ولـذلك لـو أن شخصـا اشـرتى أمـة ومل يطأهـا مث ملكهـا أبـوه فإـا حتـل ألبيـه ؛ 

لكن لو عقد على امرأة ومل يطأها مث طلقها فال حتل ألبيه ؛ ألن اململوكة ال تكـون حليلـة إال بـالوطء ؛ وأمـا الزوجـة 

(( الــــذين مــــن ائــــدها: أن احلليلــــة ابــــن الرضــــاع ال حتــــرم ؛ لقولــــه: ومــــن فو  فتكــــون حليلــــة مبجــــرد العقــــد الصــــحيح .

وســبق يف التفســري اخــتالف العلمــاء هــل هــذا القيــد خمــرج البــن التبــين أو البــن الرضــاع ، وذكرنــا أن  أصــالبكم ))

ائـدها: ومـن فو  الصواب أنـه خمـرج البـن الرضـاع ؛ أمـا ابـن التبـين فإنـه لـيس ابنـا شـرعيا فـال حيتـاج إىل قيـد إلخراجـه .

والعمـوم يشــمل األختــني مــن نســب واألختــني  (( وأن تجمعــوا بــين األختــين ))حتـرمي اجلمــع بــني األختــني ؛ لقولــه: 

من الرضـاعة ، فـال جيـوز لإلنسـان أن جيمـع بـني أختـني مـن الرضـاعة وال بـني أختـني مـن النسـب ؛ وهـل هـذا شـامل 

والصـحيح أنـه شـامل مللـك النكـاح وعقـد النكـاح ، مللك اليمني ؟ أو خاص بعقـد النكـاح ؟ اختلـف فيـه السـلف ، 

وأن اإلنسان إذا كانت عنده أختـان مملوكتـان ووطء إحـدامها فـإن األخـرى حتـرم عليـه حـىت حيـرم املوطـوءة بـإخراج هلـا 

عنـده وقـد وطئهـا فإنـه ال حيـل لـه أن يطـأ األخـرى سترباء ؛ أما من ملكه يبيعها مثال أو يزوجها ، أو يزوجها بعد اال

للنكاح هل يشرتط لتحرمي األخرى أن يطأ الـيت عنـده أو حتـرم األخـت مبجـرد العقـد ؟ حتـرم األخـت مبجـرد العقـد   .

؛ وهلـــذا جيـــوز أن جيمـــع بـــني األختـــني يف ملـــك اليمـــني بعقـــد بيـــع أو غـــريه وال جيـــوز أن جيمـــع بينهمـــا بعقـــد نكـــاح ؛ 

؛ أمـــا يف فصــار احلكـــم ثابتــا مبجــرد عقــد النكــاح والفــرق أن ملــك اليمــني يــراد للـــوطء ولغــريه ،  والنكــاح للــوطء ؛ 

(( إال مـا قـد سـلف ومن فوائدها: أن من سلف من الـذنوب قبـل الشـرع فـال يؤاخـذ بـه ؛ لقولـه:  اإلمياء فبالوطء .

(( فمـن جـاءه موعظـة وكذلك ما حصل من الذنوب بعد الشرع قبل علم ... فإنه ال يؤاخذ بـه ؛ لقولـه تعـاىل:  ))

ن أجـل ولكن سبق لنا أنه إذا كان مفرطا يف ترك ... فرتك واجبـا مـ له ما سلف وأمره إلى اهللا ))من ربه فانتهى ف

ومن فوائدها: إثبات امسني من أمسـاء اهللا ، مهـا: الغفـور والـرحيم ؛ فبـاملغفرة زوال املكـروه ، هذا التفريط فإنه يلزمه . 



ومـن هـذين االمسـني نأخـذ  أن اهللا يرفع ا درجـات .وبالرمحة حصول املطلوب ؛ املغفرة للذنوب والرمحة للحسنات 

مهــا: املغفــرة والرمحــة ؛ ألن مــن طريــق أهــل الســنة واجلماعــة أن كــل اســم مــن أمســاء اهللا تعــاىل دال علــى ذات  صــفتني

اهللا و صــفته وصــفته مشــتق منهــا ؛ فــالغفور دال علــى الــذات وعلــى الصــفة وهــي املغفــرة ؛ الــرحيم دال علــى الــذات 

الصـــفة وهـــي الرمحـــة ؛ وقـــد قســـم العلمـــاء رمحهـــم اهللا الرمحـــة إىل قســـمني: عامـــة وخاصـــة ؛ فالعامـــة هـــي ودال علـــى 

شــاملة جلميــع اخللــق ، شــاملة جلميــع اخللــق ولكنهــا رمحــة ال تتصــل ــا رمحــة اآلخــرة إمنــا يتصــل ــا عــدل اآلخــرة ؛ 

ة يف اآلخـــرة الرمحـــة يف الـــدنيا ، يكـــون وهـــذه للكـــافرين واملـــؤمنني ؛ ورمحـــة اخلاصـــة للمـــؤمنني ، هـــذه تتصـــل ـــا الرمحـــ

أي عامــة ،  (( وربــك الغفــور ذو الرحمــة ))اإلنســان مرحومــا فيهمــا يف الــدنيا واآلخــرة ؛ فمــن األول قولــه تعــاىل: 

(( مث قـــال اهللا تعـــاىل:  . (( وكـــان بـــالمؤمنين رحيمـــا ))؛ ومـــن الثـــاين قولـــه تعـــاىل:  (( الـــرحمن الـــرحيم ))وقولـــه: 

يعــين وحرمــت علــيكم احملصــنات مــن النســاء إال مــا ملكــت  نســاء إال مــا ملكــت أيمــانكم ))والمحصــنات مــن ال

اســم مفعــول مــن فعــل ربــاعي وهــو " أحصــن " يعــين اســم املفعــول يكــون فعلــه مبنيــا (( المحصــنات )) أميــانكم ؛ 

علــــى للمفعــــول ؛ واإلحصــــان يطلــــق علــــى عــــدة معــــاين: فيطلــــق علــــى احلرائــــر ، ويطلــــق علــــى العفيفــــات ، ويطلــــق 

(( ومـــن لـــم يســـتطع مـــنكم طـــوال أن يـــنكح املتزوجـــات ؛ وكـــل هـــذا جـــاء يف القـــرآن ، قـــال اهللا تعـــاىل يف األول: 

(( إن املــراد باحملصــنات هنــا احلرائــر ؛ ومــن الثــاين قولــه تعــاىل:  )) المؤمنــات فممــا ملكــت أيمــانكمالمحصــنات 

احملصـنات يعـين العفيفـات عـن الزنـا ؛  واآلخـرة ))الذين يرمون المحصنات الغافالت المؤمنات لعنوا في الـدنيا 

فــإن قــال قائــل: مثــل  . (( المحصــنات مــن النســاء إال مــا ملكــت أيمــانكم ))ومــن الثالــث املتزوجــات هــذه اآليــة 

هذه األلفاظ املشرتكة لعدة معاين كيف نعرف تعيني املعىن املقصـود مـن هـذه املعـاين ؟ نقـول: نعرفـه بالسـياق ، فـإن 

ياق يعني فالصحيح أنه جيوز استعمال االسـم املشـرتك يف مجيـع معانيـه ويكـون شـامال هلـا ، كمـا يشـمل مل يكن الس

اللفــظ العــام مجيــع أفــراده ، فــاللفظ املشــرتك بــني معنيــني فــأكثر يكــون عامــا للمعنيــني إذا مل يوجــد قرينــة تعــني أحــد 

فـــراده ، فــاللفظ املشــرتك يشـــمل مجيــع معانيـــه ؛ املعنيــني ، انتبهــوا هلـــذه الفائــدة ! كمـــا أن لفــظ العــام يشـــمل مجيــع أ

(( لننظر اآلن يف األمثلة الثالثة: املثال األول أن املراد باحملصنات احلرائر ، ما هو السياق الذي يعني ذلـك ؟ قولـه: 

ومـــن لـــم يســـتطع مـــنكم طـــوال أن يـــنكح المحصـــنات المؤمنـــات فممـــا ملكـــت أيمـــانكم )) (( ممـــا ملكـــت 

(( إن الذين يرمون المحصـنات الغـافالت المؤمنـات نات غري اململوكات ، حرائر ؛ والثاين إذا احملص أيمانكم ))

غـافالت عـن الزنـا ومل يـد ... هلـن علـى بـال  (( الغـافالت المؤمنـات ))يعينهـا قولـه:  لعنوا فـي الـدنيا واآلخـرة ))

ما يعني املراد لكن السنة جـاءت بـه  فهن عفيفات ؛ الثالثة: املتزوجات ، هذه ليس يف اللفظ الذي يف اآلية الكرمية

؟ هــل معنــاه أن الرجــل إذا كــان لــه أمــة متزوجــة فإنــه  (( إال مــا ملكــت أيمــانكم ))؛ فــا احملصــنات ومــا معــىن قولــه: 



جيوز أن جيامعها ؟ ال ؛ لكن املسألة وقعت يف شيء معني وهي املرأة املسـبية ، مسـبية القتـال مـع الكفـار إذا كانـت 

ا املســـلمون فإـــا حتـــل النفســـاخ نكـــاح زوجهـــا األول بســـبيها ؛ إذا احملصـــنات يعـــين املتزوجـــات ذات زوج مث ملكهـــ

يعـــين  )) المحصـــنات (( الـــاليت يســـبني باجلهـــاد ؛ فـــإذا ســـبني باجلهـــاد صـــرن ملكـــا للســـايب وحينئـــذ حتـــل لـــه ؛ إذا

الكفـــار ؛ أمـــا يف قتـــال  مـــن نســـاء املســـبيات ، وذلــك يف قتـــال مـــن ؟املســـبيات يعـــين  (( مـــن النســـاء ))املتزوجــات 

املؤمنني فإنه ال سيب للنساء ولو كان قتاال حمرما كأهل البغي مثال فإن نسائهم ال يسبني لكـن املـراد نسـاء الكفـار ؛ 

يعين فـإن حـالل ؛ لكـن جيـب أن يالحـظ حـالل مـا ميلكـن مـن احملرمـات قـد تكـون  (( إال ما ملكت أيمانكم ))

قيــل:  (( إال مــا ملكــت أيمــانكم كتــاب اهللا علــيكم )) (( كتــاب ))ذلــك ؛  أخــت اإلنســان أو عمتــه أو مــا أشــبه

إنـــه مفعـــول لفعـــل حمـــذوف أي إلزمـــوا كتـــاب اهللا علـــيكم ، أي إلزمـــوا فريضـــة اهللا علـــيكم ؛ ألن الكتـــاب هنـــا مبعـــىن 

إلزمـــوا كتـــاب اهللا  (( كتـــب علـــيكم الصـــيام ))مكتـــوب أي مفـــروض ، والكتـــب يـــأيت مبعـــىن الفـــرض كمـــا يف قولـــه: 

 (( كتـــاب اهللا ))علــيكم أي إلزمــوا فريضـــة اهللا علــيكم ال تتجاوزوهـــا ؛ وأكــد اهللا ذلـــك ألمهيتــه وحيتمــل أن يكـــون  

مصــدرا لفعـــل حمـــذوف أي كتـــب اهللا كتـــاب اهللا علـــيكم ، فيكــون مصـــدرا لفعـــل حمـــذوف دل عليـــه الســـياق ؛ لكـــن 

((  (( وأحل لكم مـا وراء ذلكـم ))أي فرضه مفروض عليكم ) (( كتاب اهللا عليكم )املعىن األول كأنه األوضح 

 : (( كتـــاب اهللا علـــيكم ))أليـــق بقــول اهللا  (( أحـــل ))بــل قـــراءة الســبعية  (( أحـــل ))ويف قـــراءة ســبعية: أحــل )) 

مبــين  (( حـرم ))يعـين  (( حرمـت علـيكم أمهـاتكم ))أليـق بالسـياق يف قولــه:  (( أحـل ))وقـراءة األخـرى السـبعية 

مبــين للمفعــول ، فيكــون التناســب بــني اللفظــني الــدالني علــى هــذين احلكمــني ؛ وعلــى كــل  (( أحــل ))،  عــولفللم

اليت فيها بنـاء للمفعـول حـذف الفاعـل ألنـه معلـوم ؛ ألن اخللـق أو الشـرع إذا بـين للمفعـول فـإن ذلـك  حال فالقراءة

(( أحــل لكــم مــا وراء ذلكــم )) (( مــا ؛ وقولــه: للعــم بالفاعــل ؛ ألنــه ال خــالق إال اهللا وال شــارع إال اهللا عزوجــل 

يعــين "  (( مـا وراء ذلكــم ))يعـين مــا سـوى ذلــك فهـو حــالل ، وهـذا حـالل عــام  هنـا مبعـىن دون أو ســوى وراء ))

العمـة مـن الرضـاعة ؟ نئـذ نرجـع إىل اآليـة ننظـر مـاذا . ما " اسم موصـول للعمـوم فتشـمل كـل مـا سـوى ذلـك ؛ وحي

( يحـرم مـن الرضـاعة اتكم مـن الرضـاعة ؟ نقـول قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: حالل ، هل ذكـرت ؟ أخـو 

فيكون هذا احلكم مما زادت به السنة وما جاء عن رسول اهللا فهـو كمـا جـاء عـن اهللا ، مـن ما يحرم من النسب ) 

واخلالــة مــن الرضــاعة  يطـع الرســول فقــد أطــاع اهللا ومــن يعــص الرســول فقــد عصــى اهللا ؛ إذا حتــرمي العمــة مــن الرضــاعة

دخل التخصيص ، ما هـو ؟ العمـة مـن الرضـاعة (( أحل لكم ما وراء ذلكم )) يستفاد من أين ؟ من السنة ؛ إذا 

لــو مجــع اإلنســان بــني املــرأة وعمتهــا ؟ ال جيــوز ؟ ال ، اهللا  (( وأن تجمعــوا بــين األختــين )) . واخلالــة مــن الرضــاعة

( ال  األختــني مــن الــروابط مــا لــيس بــني غريمهــا ؛ نقــول جــاءت بــه الســنة والشــك أن بــني (( بــين األختــين ))قــال: 



إذا عنـــدنا اآلن أربعـــة: العمـــة مـــن الرضـــاعة ، اخلالـــة مـــن  يجمـــع بـــين المـــرأة وعمتهـــا وال بـــين المـــرأة وخالتهـــا )

كــون خمصصــا الرضـاعة ، واجلمــع بـني املــرأة وعمتهـا ، واجلمــع بـني املــرأة وخالتهـا ؛ كــل ذلـك ممــا جـاءت بــه السـنة في

وهنا نسأل عن التحرمي ألننا نسينا أن نأيت به ؛ التحرمي بـني األختـني  (( وأحل لكم ما وراء ذلكم ))لعموم قوله: 

إىل مىت ينتهي ؟ إىل أن متوت أو تطلق أو يفسـخ النكـاح ؛ إذا طلقـت هـل هنـاك تفصـيل أو ال ؟ نقـول إذا طلقـت 

يعــين لــو طلــق امرأتــه وهلــا أخــت طــالق رجعيــة ـ وعــرفتم طــالق  طالقــا رجعينــا وجــب االنتظــار حــىت  تنتهــي العــدة

الرجعيـة مـن قبـل ـ فإنـه جيـب االنتظـار باإلمجـاع حـىت تنتهـي العـدة ؛ إذا كـان الطـالق بائنـا بـل قـل: إذا كـان الفـراق 

بائنـــا بطـــالق ثالثـــة أو طـــالق علـــى عـــوض أو فســـخ فيجـــب االنتظـــار حـــىت تنتهـــي العـــدة أو لـــه أن يتـــزوج أختهـــا ؟ 

شــهور مــن مــذاهب احلنابلــة أنــه جيــب االنتظــار ، جيــب االنتظــار حــىت تنتهــي العــدة ؛ ألــا إىل اآلن مشــغول حبــق امل

مــن حقــوق الزوجــة ، مشــغولة حبــق مــن حقــوق الــزوج فيجــب االنتظــار ؛ وقــال بعــض العلمــاء: إذا كــان الفــراق بائنــا 

  بفسخ أو طالق على عوض أو طالق ثالث فإنه يصح أن يتزوج أختها .  


